เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการยืน่ ขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้า้ มันเชื้อเพลิง
และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชือ้ เพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด และเงื่อนไขที่ผู้ได้รบั ความเห็นชอบต้องปฏิบตั ิ
พ.ศ. 2564
ตามที่ได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงานก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง และ
การจ้าหน่ ายหรือมีไ ว้เพื่อจ้าหน่ ายน้้ ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานก้าหนด โดยผู้ค้าน้้ามันต้องยื่นขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก รมธุรกิจ
พลังงานก่อนการจ้าหน่าย นั้น
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบ
การเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ
เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่
แห่ งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะ
และคุณภาพของน้้ามั นเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด และเงื่อนไข
ที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“น้้ ามัน เชื้อเพลิง ” หมายความว่า ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ น้้ามันเบนซิน น้้ามันเบนซินพื้นฐาน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา เอทานอลแปลงสภาพ
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ไบโอดีเซลส้าหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)
และไบโอมีเทนส้าหรับยานยนต์
“สารเติมแต่ ง ” หมายความว่า สิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ติม ในน้้ามั นเชื้ อเพลิง เพื่ อ ปรั บปรุงหรือป้องกัน
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ห รื อ ฟิ สิ ก ส์ ข องน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ เพื่ อ ปกป้ อ งเครื่ อ งยนต์ ที่ จ ะได้ รั บ
ความเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิง
ข้อ 4 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับสารเติมแต่งที่ใช้ในการกลั่ นหรือผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงของ
ผู้กลั่นในเขตโรงกลั่น
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หมวดที่ ๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยืน่ ขอความเห็นชอบ
การเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง และเงื่อนไขที่ผไู้ ด้รบั ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ
ข้อ 5 ให้ ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง ยื่นแบบแจ้งเพื่อขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ยื่ น แบบแจ้ ง การเติ ม สารเติ ม แต่ ง ในน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ อธิ บ ดี
กรมธุรกิจพลังงาน ตามแบบ ธพ.ค 409 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานก้าหนด
(๒) ให้ท้าการทดสอบประสิทธิภาพ หรือทดสอบหาปริมาณของสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในแบบ ธพ.ค ๔๐๙ ซึ่งสามารถทดสอบภายในประเทศได้ ณ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบของผู้ค้าน้้ามัน หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ
สถานที่นั้น โดยกระท้าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับ ผิดชอบในการพิจารณาแบบแจ้งของ
ผู้ค้าน้้ามันโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะก้าหนดวันที่ให้ผู้ค้าน้้ามันท้าการทดสอบเมื่อได้ตรวจสอบแบบแจ้ง
เอกสารหรือหลักฐานประกอบตามที่ก้าหนดไว้ในแบบ ธพ.ค 409 แล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง
(๓) ให้ส่งรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่งกับเครือ่ งยนต์ตามที่ได้ก้าหนดไว้
ในแบบ ธพ.ค ๔๐๙ จากสถาบันการทดสอบ หรือห้องปฏิบัติการที่วิธีการทดสอบได้รับการรับรอง
มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO 17025) หรื อจาก Coordinating
European Council (CEC) หรือจาก American Chemistry Council (ACC)
ข้อ 6 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่ผู้ค้าน้้ามันแจ้งแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามแบบ ธพ.ค ๔๑๐
ท้ายประกาศนี้
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีก้าหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง หรือวันที่ผู้ค้าน้้ามันประสงค์จะเติมสารเติมแต่ง
ข้อ 7 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ได้รับความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงตามข้อ 6
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้ค้าน้้ ามัน ต้องเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงตามรายละเอียดที่ได้แจ้งหรือระบุไว้
ในแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว
(๒) ผู้ค้าน้้ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผู้ค้าน้้ามัน หรือย้ายสถานที่ตั้งส้านักงาน
แห่ ง ใหญ่ หรื อ สถานประกอบการ หรื อ เลิ ก การเติ ม สารเติ ม แต่ ง ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ นชอบ ต้ อ งแจ้ ง
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เปลี่ยนแปลงรายการหรือแจ้งเลิกต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
หรือวันที่เลิกเติมสารเติมแต่ง แล้วแต่กรณี
(3) ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดใด ๆ ที่ได้แจ้งหรือ
ระบุไว้ในแบบแจ้งซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว นอกเหนือจากข้อ 7 (2) ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ
ต่ อ อธิ บ ดีกรมธุรกิจ พลั งงาน ล่ ว งหน้ าไม่น้อ ยกว่าสามสิบ วันท้ าการ ก่ อ นวั นที่ ประสงค์จะเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก แล้วแต่กรณี และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน
จึงจะด้าเนินการได้
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกรายการตามข้อ 7 (2) และ (3) ให้แจ้งเป็น
หนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยให้ยื่น ณ ศูนย์ บริการ
ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
ข้อ 8 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามข้อ 6 แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่า เอกสารที่ใช้ในการขอความเห็นชอบดังกล่าวมีความ
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากความเป็นจริง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอาจมีค้าสั่งให้ผู้ค้าน้้ามันจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนหรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ค้า
น้้ามันได้รับค้าสั่งดังกล่าว
หากผู้ค้าน้้ามันไม่จัดส่งเอกสารหรือแก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในวรรคหนึ่ง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอ้านาจสั่งให้ยกเลิกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ออกตามข้อ 6 ได้
ข้อ 9 บรรดาหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ อ อกตามประกาศกรมธุรกิ จพลั งงาน เรื่ อ ง ก้ า หนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการยื่นขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เฉพาะส่ ว นที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานก้ า หนด และเงื่ อ นไขที่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก้าหนดในประกาศนี้ จนถึงวันที่สิ้นอายุของหนังสือรับรองนั้น
ข้อ 10 บรรดาหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ อ อกก่ อนประกาศกรมธุรกิจ พลัง งาน เรื่ อ ง ก้ า หนดหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขการยื่นขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เฉพาะส่ ว นที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานก้ า หนด และเงื่ อ นไขที่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก้าหนดในประกาศนี้
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หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยืน่ ขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้า้ มันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
และเงื่อนไขที่ผไู้ ด้รับความเห็นชอบต้องปฏิบตั ิ
ข้อ 11 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะจ้าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ
และคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด ยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดเพื่อขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามแบบ ธพ.ค 411 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการธุรกิจ
พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
ข้อ 12 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่ผู้ค้าน้้ามันแจ้งแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามแบบ ธพ.ค ๔๑๒
ท้ายประกาศนี้
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีก้าหนดระยะเวลาไม่เกินสามปี นับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง หรือวันที่ผู้ค้าน้้ามันประสงค์จะจ้าหน่าย
ข้อ 13 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้า้ มันเชือ้ เพลิงเฉพาะส่วน
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดตามข้อ 12 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้ค้าน้้ ามัน ต้องจัด หา จัด เก็บ ขนส่ง และจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงตามรายละเอี ย ด
ที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ในแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว
(๒) ผู้ค้าน้้ามันต้องจัดท้ารายงานข้อมูลการจัดหา การจ้าหน่าย และยอดคงเหลือของน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่ไ ด้รับความเห็ นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนดเป็นรายเดือน ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๓ ท้ายประกาศนี้ และต้องยื่นรายงานพร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทุกไตรมาส ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดจาก
เดือนสุดท้ายของไตรมาสนั้น
การยื่น รายงานให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันรายงานข้อมูล หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้ค้าน้้ามันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการรายงานข้อมูลตามข้อ 13 (2)
(3) ผู้ค้าน้้ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผู้ค้าน้้ามัน หรือย้ ายสถานที่ตั้งส้านักงาน
แห่งใหญ่ หรือสถานประกอบการ หรือเลิกการผลิตหรือการจ้าหน่าย ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน โดยให้ยื่น ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่
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และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง หรือ
วันที่เลิกการผลิต การจ้าหน่าย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ผู้ ค้ าน้้ า มัน ได้แ จ้ งเปลี่ ย นแปลงชื่อ หรื อ ประเภทผู้ค้ าน้้ ามั น หรื อ ย้ า ยสถานที่ตั้ง
ส้านักงานแห่งใหญ่ หรือสถานประกอบการ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ การยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ
ยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ และการยื่นแบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจ้าหน่าย
และยอดคงเหลือของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้า มันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรมธุรกิจพลังงาน
ได้รับแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าน้้ามันได้แจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดนั้น ๆ ตามประกาศ
ฉบับนี้แล้ว
(4) ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดใด ๆ ที่ได้แจ้งหรือ
ระบุไว้ในแบบ ธพ.ค 411 ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว นอกเหนือจากข้อ 13 (3) ให้ยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณ ภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดเพื่อขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามแบบ ธพ.ค 411-1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการ
ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันท้าการ ก่อนวันที่ประสงค์จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก แล้วแต่กรณี
และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนจึงจะด้าเนินการได้
เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้ ความเห็นชอบการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะออกแบบบันทึกการแจ้ง
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามัน
เชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด ตามแบบ ธพ.ค 412-1 ท้ายประกาศนี้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานคู่กับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
ข้อ 14 เมื่ อ อธิ บ ดีก รมธุ รกิ จพลั ง งานได้ใ ห้ ความเห็น ชอบลั กษณะและคุณ ภาพของน้้ามัน
เชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด ตามข้อ 12 หรือให้ความเห็นชอบ
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ ตามข้อ 13 (4)
วรรคสอง แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่า เอกสารที่ใช้ในการขอความเห็นชอบดังกล่าวมีความ
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากความเป็นจริง อธิบดีกรมธุรกิจพลั งงานอาจมีค้าสั่งให้ผู้ค้าน้้ามันจัดส่ง
เอกสารเพิ่ ม เติ มเพื่ อ ขจั ด ความคลาดเคลื่อ นหรื อแก้ไ ขข้ อผิ ด พลาดนั้น ภายในสามสิ บ วันนั บแต่วัน ที่
ผู้ค้าน้้ามันได้รับค้าสั่งดังกล่าว
หากผู้ค้าน้้ามันไม่จัดส่งเอกสารหรือแก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในวรรคหนึ่ง
อธิบดีกรมธุรกิ จพลังงานมีอ้านาจสั่งให้ยกเลิกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ออกตามข้อ 12
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หรือยกเลิกแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ
ตามข้อ 13 (4) วรรคสอง ได้
ข้อ 15 บรรดาหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่ ว นที่ไ ม่เป็น ไปตามที่กรมธุรกิจ พลังงานก้าหนดที่ ออกไปก่อนหน้า ที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก้าหนดในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

แบบ ธพ.ค 409 หน้า 1
แบบแจ้งการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อขอความเห็นชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่
แบบแจ้งเลขที่.............................

รับวันที่....................................

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้าน้ามัน) .........................................................................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บุคคลธรรมดา  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
เลขประจ้าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)             
เลขทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีนิตบิ ุคคล)             
ประเภทผู้คา้ น้ามัน  มาตรา 7 ใบอนุญาตเลขที่ .............................  มาตรา 7 ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขที่ ...............................

 มาตรา 10 เลขทะเบียน ..................................  มาตรา 11 เลขทะเบียน................................  อื่นๆ ...............................................
ส้านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที.่ ................. หมู่ท.ี่ ......... อาคาร/หมู่บ้าน............................................ ห้องเลขที่...................... ชันที่.................
ตรอก/ซอย..................................................................... ถนน............................................................. ต้าบล/แขวง............................................
อ้าเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร...............................................................

ขอแจ้งการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชนิดน้้ามัน










ลักษณะและคุณภาพ
ของสารเติมแต่ง

(1) ประเภท  ชะล้างท้าความสะอาด (Detergent Additive)
 เพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่น (Lubricity Additive)
 ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant)
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................
(2) ชื่อทางการค้า........................................................................................................................................................

น้ามันเบนซินพืนฐาน
 น้ามันดีเซลหมุนช้า
น้ามันเบนซิน
 น้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
น้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91
 น้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 7
น้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95
 น้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20
น้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20
 ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
น้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85
 ไบโอดีเซลส้าหรับเครื่องยนต์การเกษตร
เอทานอลแปลงสภาพ
(ไบโอดีเซลชุมชน)
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................
ชื่อทางการค้าของน้ามันเชือเพลิง (ถ้ามี) .....................................................................................................................

(3) ชื่อทางเคมีของสารออกฤทธิ์.................................................................................................................................
(4) ปริมาณการใช้............................ส่วนในล้านส่วนโดยน้าหนัก หรือ...........................ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร
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เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้องยื่นประกอบการขอความเห็นชอบ
เอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 409
เอกสารทางเทคนิค (ให้ลงนามรับรองเอกสาร หรือรับรองส้าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ้านาจทุกหน้า)
1. คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารเติมแต่ง โดยต้องมีข้อมูลชื่อทางการค้า ชื่อทางเคมี ประเภท คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ และ
ปริมาณการใช้ที่แนะน้า
2. แผนภู มิ (Infrared spectrum หรื อ Finger Print) ของสารเติ ม แต่ ง ที่ มี ก ารระบุ ชื่ อ และต้ า แหน่ ง ของหมู่ ฟั ง ก์ ชั่ น แนลที่ ส้ า คั ญ
(หน่วย; cm-1)
3. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเติมแต่ง
4. รายงานผลการทดสอบหาปริมาณธาตุ ฟอสฟอรัส แบเรียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ในสารเติมแต่ง ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการ
ที่ท้าการทดสอบ
5. รายงานผลการทดสอบหาปริมาณเถ้าที่เป็นโลหะหนัก ในสารเติมแต่ง หรือ รายงานผลการทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในสารเติมแต่ง
ซึ่ งอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ผ ลการทดสอบธาตุ เงิน แคดเมี ย ม โคบอลต์ โครเมี ย ม ทองแดง เหล็ ก แมงกานี ส โมลิ บ ดี นั ม นิ ก เกิ ล ตะกั่ ว
ดีบุก ปรอท วาเนเดียม และสังกะสี ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการที่ท้าการทดสอบ
6. รายงานผลการทดสอบลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของน้ า มั น เชื อเพลิ งที่ จ ะใช้ ในการกระท้ า การทดสอบหาปริ ม าณของสารเติ ม แต่ ง
หรื อ กระท้ า การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสารเติ ม แต่ งต่ อ หน้ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ อ อกโดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ท้ า การทดสอบ
โดยต้องส่งผลการทดสอบของทุกแหล่งจัดหาน้ามัน โดยในกรณีน้ามันแก๊สโซฮอล์ ให้ส่งรายงานผลการทดสอบของน้ามันเบนซินพืนฐาน
และเอทานอลแปลงสภาพที่ใช้ผสมเป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์ที่ผู้ค้าน้ามันจะผลิตจ้าหน่าย และในกรณีของน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ให้ส่งรายงาน
ผลการทดสอบของน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (บี 0) และไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ที่ใช้ผสมเป็นน้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ทีผ่ ู้ค้าน้ามันจะผลิตจ้าหน่าย
7. วิธีการทดสอบหาปริมาณสารเติมแต่งในน้ามันเชือเพลิง (ฉบับภาษาไทย) พร้อมตัวอย่างผลการทดสอบตามวิธีดังกล่าว โดยกราฟเส้นตรง
มาตรฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารเติมแต่งในน้ามันเชือเพลิง กับคุณสมบัติที่ตรวจวัดตามวิธีดังกล่าวจะต้องมีค่า
R-Squared ไม่ต่้ากว่า 0.9900 และวิธีการทดสอบจะต้องให้ผลการตรวจวัดที่มีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่แท้จริงไม่เกินร้อยละ 10
(ยกเว้น สารเติมแต่งประเภท Lubricity Additive ในน้ามันดีเซลหมุนเร็ว และ Antioxidant ในไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมัน ไม่ต้องส่งวิธีการทดสอบ โดยให้ใช้วิธีการทดสอบตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดลักษณะและ
คุณภาพของน้ามันเชือเพลิงชนิดนันๆ)
8. รายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณ ภาพของน้ามันเชือเพลิงที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิ ภาพของสารเติมแต่ง หรือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานกับเครื่องยนต์ ตามข้อ 10. ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการที่ท้าการทดสอบ
9. รายงานผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการที่ท้าการทดสอบที่แสดงว่าสารเติมแต่งไม่ท้าปฏิกิริยากัน (เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าน้ามัน
ประสงค์จะเติมสารเติมแต่งในน้ามันเชือเพลิงมากกว่า 1 ชนิด)
10. รายงานผลการทดสอบที่แสดงประสิทธิภาพของสารเติมแต่ง ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการหรือสถาบันการทดสอบที่ท้าการทดสอบ
10.1 สารเติมแต่งประเภทชะล้างท้าความสะอาด (Detergent Additive) ในน้้ามันเบนซิน /น้้ามันแก๊สโซฮอล์
1) น้้ามันเบนซิน / น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 / น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20
1.1) รายงานผลการทดสอบการอุดตันหัวฉีด (PFI) ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเครื่องยนต์ Chrysler 2.2 L
ตามวิธีทดสอบ ASTM D 5598 ที่ระดับ Keep Clean เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ มีค่าการอุดตัน
ไม่เกิน 5 % ต่อหัวฉีด
1.2 ) รายงานผลการทดสอบคราบสกปรกของลินไอดี (IVD) ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเครื่องยนต์
1.2.1) BMW 318i ตามวิธีท ดสอบ ASTM D 5500 เกณฑ์ การพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ คื อ มี ป ริม าณ
คราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลินไอดี
หรือ
1.2.2) Ford 2.3 L ตามวิธีทดสอบ ASTM D 6201 เกณฑ์ การพิ จารณาให้ ค วามเห็น ชอบ คื อ มี ปริม าณ
คราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลินไอดี
หรือ
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1.2.3) MB 102 ตามวิ ธี ท ดสอบ CEC F-05-93 เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ คื อ มี ป ริ ม าณ
คราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลินไอดี
โดยผลการทดสอบที่ส่งจะต้องทดสอบกับน้ามัน ประเภทเดียวกับที่ขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่ง ยกเว้นกรณี
การขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ามันเบนซินสามารถใช้ผลการทดสอบกับน้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ได้
2) น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85
2.1) รายงานผลการทดสอบการอุดตันหัวฉีด (PFI) และคราบสกปรกของลินไอดี (IVD) ทีท่ ดสอบกับน้ามันเบนซิน หรือ
น้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 หรือ น้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามที่ก้าหนดในข้อ 1.1) และ 1.2)
2.2) รายงานผลการทดสอบคราบสกปรกของลินไอดี (IVD) ที่ทดสอบกับน้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 โดยใช้เครื่องยนต์
Flexible Fuel Vehicles ระยะทางไม่ ต่้ า กว่ า 5,000 ไมล์ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ คื อ
มีปริมาณคราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลินไอดี
10.2 สารเติมแต่งประเภทชะล้างท้าความสะอาด (Detergent Additive) ในน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว
1) รายงานผลการทดสอบหาปริ ม าณคราบสกปรก ต้ อ งผ่ า นการทดสอบการใช้ งานกั บ เครื่ อ งยนต์ Cummins L-10
โดยวิ ธี CRC Rating เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ คื อ ระดั บ คะแนน (CRC Rating) ไม่ สู งกว่ า 10
และอัตราการไหลของเชือเพลิงที่สูญเสียไป ต้องน้อยกว่า 5 %
หรือ
2) รายงานผลการทดสอบการอุ ด ตั น หั ว ฉี ด ต้ อ งผ่ า นการทดสอบการใช้ งานกั บ เครื่ อ งยนต์ Peugeot XUD-9/AL
ตามวิธีทดสอบ CEC F-23-01 เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ อัตราการไหลของอากาศที่สูญเสีย (% Air Flow
Loss) ต้องน้อยกว่า 75 %
10.3 สารเติมแต่งประเภทเพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่น (Lubricity Additive) ในน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว
1) รายงานผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารหล่ อ ลื่ น ของน้ ามั น ตามวิ ธีท ดสอบ CEC F-06-96 โดยเปรี ย บเที ย บระหว่า ง
น้ามันดีเซลหมุนเร็วที่เติมและไม่เติมสารเติมแต่ง เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็วที่เติม
สารเติมแต่งต้องมีรอยขีดข่วน (Wear Scar) ไม่สูงกว่า 460 ไมโครเมตร
2) รายงานผลการทดสอบความเข้ากันได้กับน้ามันหล่อลื่น (Compatibility with Lubricant) ตามวิธีทดสอบ Aral Test
โดยใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วจากโรงกลั่นภายในประเทศ และน้ามันหล่อลื่นที่ใช้ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ เวลาที่ใช้ในการผ่านกระดาษกรอง ไม่สูงกว่า 180 วินาที
10.4 สารเติ ม แต่ ง ประเภทป้ อ งกั น การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชั น (Antioxidant) ในไบโอดี เซลประเภทเมทิ ล เอสเตอร์
ของกรดไขมัน
รายงานผลการทดสอบค่ า เสถี ย รภาพต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชั น ของไบโอดี เซล ตามวิ ธี ท ดสอบ EN 15751
โดยเปรียบเทียบระหว่างไบโอดีเซลที่เติมและไม่เติมสารเติมแต่ง เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ ไบโอดีเซลที่เติม
สารเติมแต่งต้องมีค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไม่ต่้ากว่า 10 ชั่วโมง
10.5 สารเติมแต่งประเภทอื่นๆ
1) รายงานผลการทดสอบที่ แ สดงประสิ ท ธิ ภ าพของสารเติ ม แต่ ง หรื อ รายงานผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางเครื่องยนต์
2) ในกรณี ที่ มิ ได้ มี ก ารก้ า หนดวิ ธี ม าตรฐานส้ า หรั บ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสารเติ ม แต่ งไว้ ให้ ส่ งรายละเอี ย ด
วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่งในน้ามันเชือเพลิง พร้อมเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบ
11.

ส้าเนาเอกสารใบรับรองที่แสดงว่าสถาบันการทดสอบหรือห้องปฏิบัติการที่ท้าการทดสอบประสิทธิภาพทางเครื่องยนต์ของสารเติมแต่ง
ตามข้ อ 10.1 และ 10.2 ได้ รั บ การรั บ รองวิ ธี ก ารทดสอบตามมาตรฐาน International Organization for Standardization
(ISO 17025) หรือจาก Coordinating European Council (CEC) หรือจาก American Chemistry Council (ACC)
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12.

รายละเอียดชื่อและที่ตังของห้องปฏิบัติการที่ผู้ค้าน้ามันจะกระท้าการทดสอบประสิทธิภาพหรือ กระท้าการทดสอบหาปริมาณของ
สารเติ ม แต่ งในน้ ามั น เชือเพลิ งต่ อ หน้ า พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ โดยหากห้ อ งปฏิ บั ติ การมิ ใช่ ของตนเองจะต้อ งส่ งหนั งสื อยิ น ยอมให้ ใช้
ห้องปฏิบัติการจากเจ้าของสถานที่ด้วย

13.

ส้า เนาหนั งสื อ ยิน ยอมให้ ใช้ ส ถานที่ เติ ม สารเติ ม แต่ ง ที่ ร ะบุ วิธีก ารเติ ม สารเติ ม แต่ ง (เฉพาะกรณี ที่ ผู้ ค้ าน้ ามั น มิ ใช่เจ้า ของสถานที่
เติมสารเติมแต่ง)

การรับผลการพิจารณา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบ โดยทาง

 ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ โดยได้ แนบซองและใบตอบรั บ (ใบเหลื อ ง) ที่ จ่ า หน้ า ชื่ อ และที่ อยู่ ไว้อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อมติ ด แสตมป์
ส้าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามอัตราของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด มาพร้อมนีแล้ว

 รับด้วยตนเอง โดยขอให้แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)............................................................................................
(หากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม ารั บ เอกสารด้ ว ยตนเอง แต่ ม อบอ้ า นาจให้ ผู้ อื่ น มารั บ ผ ลการพิ จ ารณาแทน ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและ
ติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด)

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ส้าหรับการขอรับ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงเท่านั้น
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่ก้าหนดไว้ ในแบบแจ้งถูกต้อง
และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
(ประทับตรำนิติบุคคล)
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ................................................................ผูม้ ีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
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แบบแจ้งข้อมูลสถานที่เติมและวิธีการเติมสารเติมแต่งในนา้ มันเชือเพลิง
ชื่อผู้ค้านา้ มัน.........................................................................
ชนิดน้ามัน.............................................................................
ชื่อทางการค้าของน้ามัน (ถ้ามี)..............................................
คลังน้ามัน

หมายเหตุ

จังหวัด

วิธีการเติม
สารเติมแต่ง

รับ/จัดซือน้ามันที่เติม
สารเติมแต่งแล้สาร
วจากคลังนา้ มัน

หมายเหตุ

1) ช่องคลังนา้ มันให้ระบุชื่อคลังนา้ มัน และหากคลังน้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นให้ระบุชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย
2) คลังน้ามันที่มีการเติมสารเติมแต่ง ให้ระบุวิธีการเติมสารเติมแต่งตามหมายเลข ดังนี
1 : ใช้ Injector ฉีดสารเติมแต่งลงในรถบรรทุก/เรือ/รถไฟ ขณะจ่ายนา้ มัน
2 : ใช้ Injector ฉีดสารเติมแต่งเข้าท่อขณะรับน้ามันเข้าถังเก็บ
3 : ใช้ Injector ฉีดสารเติมแต่งเข้ำท่อผสมขณะจ่ำยน้ำมันลงรถบรรทุก/เรือ/รถไฟ (Inline blending)
4 : ตักเติมลงในรถบรรทุก
5 : อื่นๆ โดยให้ระบุวิธีการเติมสารเติมแต่งในช่องหมายเหตุ
ลงชื่อ…………………….…………………..................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.............................................................)
วันที่ ………………..……………………….……...
(ประทับตรำนิติบุคคล)
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….

ลงชื่อ…………………….…………………..................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.............................................................)
วันที่ ………………..……………………….……....
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องยื่นประกอบการขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชือ้ เพลิง
1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง
(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้น้า บัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ้าเป็นและต้องการส้าเนาเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท้าส้าเนาดังกล่าวขึนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท้าส้าเนาเอกสารนัน)
แต่ ห ากไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชนและส้ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ ข อ
พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้ าเนาใบอนุ ญ าตหรือ ใบทะเบี ย นผู้ ค้าน้ า มั น พร้อ มลงนามรับ รองส้ า เนาถูก ต้ อง จ้ านวน 1 ชุ ด (กรณี เป็ น
ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11)
(3) ส้าเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(4) ส้าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ป ระกอบกิจการหรือสัญ ญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ)
(5) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอ้านาจให้ผู้อื่นลงนามแทน
ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและติ ด อากรแสตมป์ ต ามรายตั ว บุ ค คลที่ รั บ มอบอ้ า นาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรั ษ ฎากร หมวด 6 เรื่ อ ง อากรแสตมป์ พร้ อ มส่ ง ส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชนและ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
2. กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง
(1) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ
ส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอความเห็นชอบ และข้อมูล
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็น ปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า
น้ า มั น เชื อเพลิ ง เอทานอลแปลงสภาพ หรื อ ไบโอดี เซล แล้ ว แต่ ช นิ ด น้ า มั น เชื อเพลิ ง ที่ ป ระสงค์ จ ะขอ
ความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด ในกรณีที่เป็นส้านักงานผู้แทนให้ส่งส้าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ
ต่ า งด้ า วของกระทรวงพาณิ ช ย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542
พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) กรณี ที่กรรมการผู้มีอ้านาจติดต่อด้วยตนเองให้น้า บัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ้าเป็นและ
ต้องการส้าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้จัดท้ าส้าเนาดังกล่าวขึนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดท้าส้าเนาเอกสารนัน) แต่หากกรรมการผู้มีอ้านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส้า เนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
และกรณีที่กรรมการผู้มีอ้านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส้าคัญคนต่างด้าว
หรือใบอนุญาตท้างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(3) ส้ า เนาใบอนุ ญ าตหรือ ใบทะเบี ย นผู้ ค้า น้ า มั น พร้อ มกรรมการผู้ มี อ้ านาจลงนามรับ รองส้ าเนาถูก ต้ อ งและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11)
(4) หากกรรมการผู้มีอ้านาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอ้านาจ
ให้ ผู้ อื่ น ลงนามแทน ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและติ ด อากรแสตมป์ ต ามรายตั ว บุ ค คลที่ รั บ มอบอ้ า นาจ
คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
ในกรณีที่ผู้มอบอ้านาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส้าคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตท้างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
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3. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง
(1) ส้าเนาหนั งสือส้าคัญ แสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้าเนาแบบค้าขอจดทะเบี ยนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุ ความประสงค์จะประกอบ
กิจการค้าน้ามันเชือเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ามันเชือเพลิงที่ประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(3) ส้าเนาเอกสารส้าคัญแสดงการด้าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ้านาจ
ลงนามรับ รองส้ า เนาถู ก ต้ อ งและประทั บ ตราวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (ถ้ า มี ) จ้ า นวน 1 ชุ ด (กรณี มี ก ารต่ อ อายุ
วิสาหกิจชุมชน)
(4) ส้าเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด หรือส้าเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ้านาจกระท้าการแทนวิสาหกิจชุมชน
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(5) กรณีที่ผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้น้า บัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
(หากจ้ า เป็ น และต้ องการส้ าเนาเอกสาร พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท้ าส้ า เนาดั งกล่ าวขึนเอง โดยไม่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ท้ า ส้ า เนาเอกสารนั น) แต่ ห ากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(6) ส้าเนาใบอนุ ญ าตหรือใบทะเบี ย นผู้ ค้าน้ ามั น พร้อมผู้มี อ้านาจลงนามรับรองส้ าเนาถูกต้ องและประทั บ ตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11)
(7) ส้าเนาทะเบี ยนบ้ านสถานที่ ตังส้ านั กงานวิ สาหกิจ ชุม ชน พร้อมผู้มี อ้านาจลงนามรับ รองส้าเนาถูกต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(8) ส้าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของ
สถานที่ตังส้านักงานวิสาหกิจชุมชน)
(9) ส้าเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนด้าเนินการยื่นแบบแจ้ งเพื่อขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ามันเชือเพลิง และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี)
จ้านวน 1 ชุด
(10) หากผู้ มีอ้านาจไม่ล งนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่ม อบอ้านาจให้ ผู้อื่น
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
4. กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง
(1) ส้าเนาใบส้าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์
(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้าเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ามันเชือเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ
หรือไบโอดีเซล แล้ วแต่ช นิด น้ามัน เชือเพลิงที่ ประสงค์ จะขอความเห็น ชอบ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรอง
ส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(3) ส้าเนาหนังสือแต่งตังหรือรายงานการประชุมแต่งตังผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
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(4) กรณี ที่ ผู้ มี อ้านาจกระท้ าการแทนสหกรณ์ ติ ด ต่ อด้ ว ยตนเองให้ น้ า บั ต รประจ้ าตั วประชาชนตั วจริงมาแสดง
(หากจ้ า เป็ น และต้ องการส้ าเนาเอกสาร พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท้ าส้ า เนาดั งกล่ าวขึนเอง โดยไม่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ท้ า ส้ า เนาเอกสารนั น) แต่ ห ากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(5) ส้าเนาใบอนุ ญ าตหรือใบทะเบี ย นผู้ ค้าน้ ามั น พร้อมผู้มี อ้านาจลงนามรับรองส้ าเนาถูกต้ องและประทั บ ตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11)
(6) ส้าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตังส้านักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(7) ส้าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับ รองส้ าเนาถูกต้ องและประทั บ ตราสหกรณ์ (ถ้ามี ) จ้านวน 1 ชุ ด (กรณี ที่ ส หกรณ์ มิ ใช่ เจ้าของสถานที่ ตั ง
ส้านักงานสหกรณ์)
(8) ส้าเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มติเห็นชอบให้สหกรณ์ด้าเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ
การเติมสารเติมแต่งในน้ามันเชือเพลิง พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์
(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(9) หากผู้ มีอ้านาจไม่ล งนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่ม อบอ้านาจให้ ผู้อื่น
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด

เลขที.่ ...................
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หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ ผู้ค้ำน้ำมันชื่อ..............................................................
สำนักงำนแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่.................. หมู่ที่......... อำคำร/หมู่บ้ำน...................... ห้องเลขที่............. ชั้นที่.......
ตรอก/ซอย......................... ถนน.............................. ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด............................ ได้แจ้งกำรเติมสำรเติมแต่งชื่อ ........................................ ประเภท..............................
ปริมำณ............. ส่วนในล้ำนส่วนโดยน้ำหนัก หรือ............. ส่วนในล้ำนส่วนโดยปริมำตร ในน้ำมัน............................
ชื่ อ ทำงกำรค้ ำ ....................................................และอธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งำนได้ ให้ ค วำมเห็ น ชอบกำรเติ ม
สำรเติ ม แต่ งในน้ ำมั น ดั งกล่ ำ วแล้ ว โดยผู้ ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมเงื่อ นไขกำรให้ ค วำมเห็ น ชอบ
ทีอ่ ธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนกำหนด
กำรให้ ค วำมเห็ น ชอบกำรเติ ม สำรเติ ม แต่ ง ในน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ตำมหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้
ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่................................................................จนถึงวันที่..........................................................................

ออกให้ ณ วันที่.......................................................
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
ประทับตรำกรมธุรกิจพลังงำน

หมำยเหตุ มีรำยละเอียดกำรเติมสำรเติมแต่งแนบท้ำย
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กรมธุรกิจพลังงาน

แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
แบบแจ้งเลขที่.............................

รับวันที่....................................

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
ชื่อผู้ค้าน้้ามัน

 บุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  อื่นๆ (ระบุ)............................ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...........................
ชื่อ.........................................................................................................
ประเภทผู้ค้าน้ามัน  มาตรา 7  มาตรา 10  อื่นๆ .............

ส้านักงานแห่งใหญ่

ตังอยู่เลขที่.................... หมู่ที่............. อาคาร/หมู่บ้าน............................... ห้องเลขที่..................... ชันที.่ ............
ตรอก/ซอย......................................... ถนน................................................. ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต......................................... จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์............................................. โทรสำร.............................................

ข้าพเจ้าขอแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะและคุณภาพ
ของน้้ามันเชื้อเพลิง

ชนิดน้ำมัน ................................................................
ระบุลักษณะและคุณภำพเฉพำะส่วนที่ไม่เป็นไปตำมที่กรมธุรกิจพลังงำนกำหนด ดังนี้
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
กรมทะเบี
ยนการค้าก้าหนดจำกที่กรมทะเบียนกำรค้ำกำหนด
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ : ......................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์
(ให้ระบุตำมข้อผ่อนผันใน
ประกำศกรมฯ เรื่อง กำหนด
ลักษณะและคุณภาพของ
น้ามันเชือเพลิงชนิดนันๆ
โดย 1 แบบแจ้ง ระบุ
วัตถุประสงค์ได้ 1 ข้อ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ : .......................................................................................................................................................

รายละเอียดการจัดหา การเก็บ และการขนส่ง
การจัดหาน้้ามัน

 ผลิตหรือกลั่นเอง
 ซื้อจำกผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น (ระบุ)………………………………………………...
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………..

การเก็บน้้ามัน
รวม…………….แห่ง

 ในโรงกลั่น
 คลังของผู้ค้ำน้ำมัน
 คลังที่ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิต
 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………..
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สถานที่เก็บแห่งที…่ ………. เลขที่………………………… หมู่ท…ี่ ………………….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน……………………………….
ชื่อคลัง………………………… ตำบล/แขวง………………………………. อำเภอ/เขต………………………………….. จังหวัด………………………………………..
รหัสไปรษณีย์………………………………. โทรศัพท์…………………………………….. โทรสำร……………………………………….
หมำยเลขถัง…………………………………… ขนำดควำมจุถัง……………………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………………… ขนำดควำมจุถัง……………………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………………… ขนำดควำมจุถัง……………………………………………… ลิตร

สถานที่เก็บแห่งที่…………. เลขที่………………………… หมู่ท…ี่ ………………….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน……………………………….
ชื่อคลัง………………………… ตำบล/แขวง………………………………. อำเภอ/เขต………………………………….. จังหวัด………………………………………..

การขนส่งน้้ามัน

รหัสไปรษณีย์………………………………. โทรศัพท์…………………………………….. โทรสำร……………………………………….
หมำยเลขถัง…………………………………… ขนำดควำมจุถัง……………………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………………… ขนำดควำมจุถัง……………………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………………… ขนำดควำมจุถัง……………………………………………… ลิตร
(กรณีที่มสี ถำนที่เก็บฯ มากกว่า 2 แห่ง ให้จัดท้าใบประจ้าต่อ โดยมีรำยละเอียดเช่นเดียวกัน)
(1) จากแหล่งจัดหา………………………………………………….. ไปยังคลังน้ามัน……………………………………………………
โดยทาง  รถยนต์
 เรือ
 ท่อ
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………
(2) จากคลังน้ามัน…………………………………………………….. ไปยังลูกค้า…………………………………………………………
โดยทาง  รถยนต์
 เรือ
 ท่อ
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………
หมายเหตุ : ............................................................................................................................................................

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอความเห็นชอบ
1. เอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 411
2. เอกสารทางเทคนิค ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 411
การรับผลการพิจารณา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบ โดยทาง
 ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ โดยได้ แ นบซองและใบตอบรั บ (ใบเหลื อ ง) ที่ จ่ า หน้ า ชื่ อ และที่ อ ยู่ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มติ ด แสตมป์
ส้าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามอัตราของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด มาพร้อมนีแล้ว
 รับด้วยตนเอง โดยขอให้แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ............................................................................................
(หากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม ารั บ เอกสารด้ ว ยตนเอง แต่ ม อบอ้ า นาจให้ ผู้ อื่ น มารั บ ผลการพิ จ ารณาแทน ให้ ส่ งหนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและ
ติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรั ษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด)
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ส้าหรับการขอรับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดเท่านั้น
2. ข้าพเจ้าขอรับ รองว่ารายการที่แ จ้งไว้ข้ างต้น และเอกสารหรือ หลักฐานประกอบที่ ส่งตามที่ก้ าหนดไว้ในแบบแจ้งถูกต้อ งและ
เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
ประทับตรำนิติบุคคล)
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามทีก่ รมธุรกิจพลังงานก้าหนด
1. เอกสารยืนยันตัวตน
1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง
(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ้าเป็นและต้องการส้าเนาเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท้าส้าเนาดังกล่าวขึนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท้าส้าเนาเอกสารนัน)
แต่ ห ากไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชนและส้ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ ข อ
พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้ าเนาใบอนุ ญ าตหรือ ใบทะเบี ย นผู้ ค้าน้ า มั น พร้อ มลงนามรับ รองส้ า เนาถูก ต้ อง จ้ านวน 1 ชุ ด (กรณี เป็ น
ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11)
(3) ส้าเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(4) ส้าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญ ญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ)
(5) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอ้านาจให้ผู้อื่นลงนามแทน
ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและติ ด อากรแสตมป์ ต ามรายตั ว บุ ค คลที่ รั บ มอบอ้ า นาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง
(1) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ
ส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอความเห็นชอบ และข้อมูล
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า
น้ า มั น เชื อเพลิ ง เอทานอลแปลงสภาพ หรื อ ไบโอดี เซล แล้ ว แต่ ช นิ ด น้ า มั น เชื อเพลิ ง ที่ ป ระสงค์ จ ะข อ
ความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด ในกรณีที่เป็นส้านักงานผู้แทนให้ส่งส้าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ
ต่ า งด้ า วของกระทรวงพาณิ ช ย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542
พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) กรณี ที่กรรมการผู้มีอ้านาจติดต่อด้วยตนเองให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ้าเป็นและ
ต้องการส้าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้จัดท้ าส้าเนาดังกล่าวขึนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดท้าส้าเนาเอกสารนัน) แต่หากกรรมการผู้มีอ้านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
และกรณีที่กรรมการผู้มีอ้านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส้าคัญคนต่างด้าว
หรือใบอนุญาตท้างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(3) ส้ าเนาใบอนุ ญ าตหรือ ใบทะเบี ย นผู้ ค้ า น้ ามั น พร้อ มกรรมการผู้ มี อ้ า นาจลงนามรับ รองส้ า เนาถู ก ต้ อ งและ
ประทับตราบริษั ทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11)
(4) หากกรรมการผู้มีอ้านาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอ้านาจ
ให้ ผู้ อื่ น ลงนามแทน ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและติ ด อากรแสตมป์ ต ามรายตั ว บุ ค คลที่ รั บ มอบอ้ า นาจ
คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
ในกรณีที่ผู้มอบอ้านาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส้าคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตท้างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
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1.3 กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง
(1) ส้าเนาหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้ องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้าเนาแบบค้าขอจดทะเบี ยนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุ ความประสงค์จะประกอบ
กิจการค้าน้ามันเชือเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิด น้ามันเชือเพลิงที่ประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(3) ส้าเนาเอกสารส้าคัญแสดงการด้าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ้านาจ
ลงนามรั บ รองส้ า เนาถู ก ต้ อ งและประทั บ ตราวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (ถ้ า มี ) จ้ า นวน 1 ชุ ด (กรณี มี ก ารต่ อ อายุ
วิสาหกิจชุมชน)
(4) ส้าเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด หรือส้าเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ้านาจกระท้าการแทนวิสาหกิจชุมชน
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมี จ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(5) กรณีที่ผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
(หากจ้ า เป็ น และต้ องการส้ าเนาเอกสาร พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท้ าส้ า เนาดั งกล่ าวขึนเอง โดยไม่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ท้ า ส้ า เนาเอกสารนั น) แต่ ห ากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(6) ส้าเนาใบอนุ ญ าตหรือใบทะเบี ย นผู้ ค้าน้ ามั น พร้อมผู้มี อ้านาจลงนามรับรองส้ าเนาถูกต้ องและประทั บ ตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11)
(7) ส้าเนาทะเบี ยนบ้ านสถานที่ ตังส้ านั กงานวิ สาหกิจ ชุม ชน พร้อมผู้มี อ้านาจลงนามรับ รองส้าเนาถูกต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(8) ส้าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้ าของ
สถานที่ตังส้านักงานวิสาหกิจชุมชน)
(9) ส้าเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนด้าเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ามันเชือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(10) หากผู้ มี อ้านาจไม่ ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลั กฐานประกอบด้ วยตนเอง แต่ ม อบอ้ านาจให้ ผู้ อื่น
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
1.4 กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง
(1) ส้าเนาใบส้าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์
(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้าเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ามันเชือเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ
หรือไบโอดีเซล แล้ วแต่ช นิด น้า มัน เชือเพลิงที่ ประสงค์จะขอความเห็น ชอบ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรอง
ส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(3) ส้าเนาหนังสือแต่งตังหรือรายงานการประชุมแต่งตังผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(4) กรณี ที่ ผู้ มี อ้านาจกระท้ าการแทนสหกรณ์ ติ ด ต่ อด้ ว ยตนเองให้ น้ าบั ต รประจ้ าตั วประชาชนตั วจริงมาแสดง
(หากจ้ า เป็ น และต้ องการส้ าเนาเอกสาร พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท้ าส้ า เนาดั งกล่ าวขึนเอง โดย ไม่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ท้ า ส้ า เนาเอกสารนั น) แต่ ห ากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
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(5) ส้าเนาใบอนุ ญ าตหรือใบทะเบี ย นผู้ ค้าน้ ามั น พร้อมผู้มี อ้านาจลงนามรับรองส้ าเนาถูกต้ องและประทั บ ตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11)
(6) ส้าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตังส้านักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(7) ส้าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรื อสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับ รองส้ าเนาถูกต้ องและประทั บ ตราสหกรณ์ (ถ้ามี ) จ้านวน 1 ชุ ด (กรณี ที่ ส หกรณ์ มิ ใช่ เจ้าของสถานที่ ตั ง
ส้านักงานสหกรณ์)
(8) ส้าเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มติเห็นชอบให้สหกรณ์ด้าเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ามันเชือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด พร้อมผู้มีอ้านาจ
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(9) หากผู้ มีอ้านาจไม่ล งนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่ม อบอ้านาจให้ ผู้อื่น
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
2. เอกสารทางเทคนิค
2.1 กรณีขอความเห็นชอบต่อเนื่อง ให้ส่ง
รายละเอียดเลขที่และวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) ของผู้ค้าน้ามัน
ที่เคยได้รับความเห็นชอบในวัตถุประสงค์นัน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จ้านวน 1 ฉบับ
2.2 กรณี วัต ถุ ป ระสงค์ส้ า หรับ การน้า ไปใช้ ในการอื่น นอกเหนื อจากการใช้ กั บ เครื่องยนต์ ดี เซล (น้้ ามั นดี เซล/
ไบโอดี เ ซลประเภทเมทิ ล เอสเตอร์ ข องกรดไขมั น ) การน้ า ไปใช้ ใ นการอื่ น นอกเหนื อ จากการใช้
กับเครื่องยนต์เบนซิน (น้้ามันเบนซิน/น้้ามันแก๊สโซฮอล์ /น้้ามันเบนซินพื้ นฐาน) หรือ การน้าไปใช้ในการอื่น
นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง (น้้ามันเตา) หรือ การน้าไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้เป็น
เชื้อเพลิง (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) หรือ การน้าไปใช้ในการอื่น นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
หรือแสงสว่าง (น้้ามันก๊าด) และการน้าไปใช้กับเรือเดินทะเล (น้้ามันดีเซล/น้้ามันเตา) ให้ส่ง
ส้ า เนาหลั กฐาน หรือเอกสารข้อ ตกลงการซื อขาย หรือ ส้ า เนาใบสั่ งซื อน้ ามั น หรือ เอกสารอื่ น จากผู้ ใช้ น้ า มั น
ที่สามารถใช้ยืนยันความประสงค์ ที่จะจัดซือน้ามันจากผู้ค้าน้ามันที่ ขอความเห็นชอบ โดยต้องระบุรายละเอียด
วิ ธี ก ารน้ า ไปใช้ งานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการน้ า ไปใช้ และต้ อ งมี ชื่ อ และต้ า แหน่ ง ของผู้ ที่ ล งนามในเอกสาร
อย่างชัดเจน (ส้าหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ามันไม่ได้จ้าหน่ายน้ามันให้กับผู้ใช้น้ามันโดยตรง แต่ จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าน้ามัน
รายอื่นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ ส้าเนาหนังสือสั่งซือจากผู้ค้าน้ามันรายอื่น ส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อม
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
2.3 กรณีวัตถุประสงค์ส้าหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ส่ง
(1) รายละเอียดขันตอนการควบคุมการขนส่ งน้ามัน จากต้น ทางไปยังปลายทาง พร้อมลงนามรับ รองเอกสาร
จ้านวน 1 ฉบับ
(2) รายละเอียดด่านศุ ลกากร/จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่อนปรน/จุดผ่านแดนชั่วคราว และจังหวัด ที่ จะส่งน้ามัน
ออกไปนอกราชอาณาจักร แยกตามประเทศปลายทาง พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จ้านวน 1 ฉบับ
(3) ส้าเนาหลักฐาน หรือเอกสารข้อตกลงการซือขาย หรือส้าเนาใบสั่งซือน้ามัน หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยัน
ความประสงค์ของคู่ค้าในต่างประเทศที่จะจัดซือน้ามันจากผู้ค้าน้ามัน ที่ขอความเห็นชอบ โดยต้องมีชื่อและ
ต้าแหน่ งของผู้ ที่ ล งนามในเอกสารอย่างชั ด เจน (ส้ าหรับ กรณี ที่ ผู้ ค้าน้ ามั น ไม่ ได้ จ้ าหน่ ายน้ ามั น ให้ กับ คู่ ค้ า
ในต่างประเทศโดยตรง แต่จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าน้ามันรายอื่น จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ ส้าเนาหนังสือสั่งซือ
จากผู้ค้าน้ามันรายอื่นส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
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2.4 กรณีวัตถุประสงค์ส้าหรับการน้าไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ส่ง
ส้าเนาหนังสือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่แสดงความประสงค์ ที่จะจัดซือน้ามันจากผู้ค้าน้ามัน ที่ขอความเห็นชอบ
โดยต้องมีชื่อและต้าแหน่งของผู้ที่ลงนามในเอกสารอย่างชัดเจน (ส้าหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ามันไม่ได้จ้าหน่ายน้ามันให้กับ
ผู้ใช้ น้ ามั น โดยตรง แต่ จ้าหน่ ายผ่านผู้ ค้าน้ ามัน รายอื่ น จะต้ องส่ งเอกสารเพิ่ มเติ ม คือ ส้ าเนาหนั งสื อสั่ งซือจาก
ผู้ค้าน้ามันรายอื่นส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
2.5 กรณีวัตถุประสงค์ส้าหรับการน้าไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบ
เครื่องยนต์ ให้ส่ง
(1) ส้ าเนาหนั งสื อจากผู้ ด้ าเนิ น โครงการรัฐ บาล งานวิ จั ย หรืองานทดสอบเครื่องยนต์ ที่ แสดงความประสงค์
ที่ จะจัด ซื อน้ ามั น จากผู้ ค้าน้ ามั น ที่ ขอความเห็ น ชอบ โดยต้ องมี ชื่ อและต้าแหน่ งของผู้ ที่ ล งนามในเอกสาร
อย่างชัดเจน (ส้าหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ามันไม่ได้จ้าหน่ายน้ามันให้กับผู้ใช้น้ามันโดยตรง แต่จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าน้ามัน
รายอื่นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ ส้าเนาหนังสือสั่งซือจากผู้ค้าน้ามัน รายอื่นส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง)
พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(2) รายละเอียดโครงการ หรือลักษณะงานวิจัยหรืองานทดสอบเครื่องยนต์ที่ด้าเนินการ โดยต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อโครงการ/งานวิจัย/งานทดสอบเครื่องยนต์ วัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ/
งานวิจัย/งานทดสอบเครื่องยนต์ ปริมาณน้ามันที่ใช้ และระยะเวลาที่ด้าเนินการ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
จ้านวน 1 ชุด
2.6 กรณี จั ด ซื้ อน้้ามันจากผู้ค้าน้้ามันรายอื่น ยกเว้ น การจัด ซื้ อจากกรมการพลังงานทหาร และการน้าเข้ ามา
ในราชอาณาจักร ให้ส่ง
รายละเอียดเลขที่และวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) ของผู้ค้าน้ามัน
(แหล่ ง จั ด หา) ที่ จ ะจ้ า หน่ า ยน้ า มั น ให้ แ ก่ ผู้ ค้ า น้ า มั น ที่ ข อความเห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค์ นั น พร้ อ มลงนาม
รับรองเอกสาร จ้านวน 1 ชุด
2.7 กรณีการจัดหาน้้ามันโดยการจัดซื้อจากกรมการพลังงานทหาร ให้ส่ง
หนังสือจากกรมการพลังงานทหารถึงกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความประสงค์ที่จะจ้าหน่ายน้ามันให้แก่ผู้ค้าน้ามัน
ที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง จ้านวน 1 ฉบับ
2.8 กรณีสถานที่และถังเก็บหรือสถานที่ผลิตน้้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ให้ส่ง
ส้าเนาสัญ ญาเช่า หรือส้าเนาหนั งสือยินยอมให้ผู้ค้าน้ามันที่ขอความเห็นชอบใช้สถานที่และถังเก็บน้ามัน หรือ
สถานที่ผลิตน้ามัน พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด

เลขที่...................

แบบ ธพ.ค ๔๑๒

หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
หนั งสือรับ รองฉบั บ นี้ออกให้ เพื่อแสดงว่ำ ผู้ค้ำน้ำมันชื่อ............................................................
สำนักงำนแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่........... หมู่ที่......... อาคาร/หมู่บ้าน.................. ห้องเลขที่............... ชันที่.........
ตรอก/ซอย................................... ถนน................................................ ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................................... ได้แจ้งลักษณะและคุณภำพของ
น้ำมัน................................... เฉพำะส่วนที่ไม่เป็นไปตำมที่กรมธุรกิจพลังงำนกำหนด สำหรับ.................................
........................................... เพื่อขอควำมเห็นชอบ และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนได้ให้ควำมเห็นชอบลักษณะ
และคุณภำพของน้ำมันดังกล่ำวแล้ว ดังนี้ คือ
1) .....................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................
โดยผู้ได้รับควำมเห็นชอบต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรให้ควำมเห็นชอบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนกำหนด
กำรให้ควำมเห็นชอบลักษณะและคุณภำพของน้ำมันเชื้อเพลิงตำมหนังสือรับรองฉบับนี้
ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่......................................................................จนถึงวันที.่ ..............................................................
ออกให้ ณ วันที่.....................................................
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
ประทับตรำกรมธุรกิจพลังงำน

หมำยเหตุ มีรำยละเอียด กำรจัดหำ กำรจัดเก็บ และกำรจำหน่ำยน้ำมันแนบท้ำย

รายละเอียดของสถานที่เก็บน้ามันตามหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบฯ เลขที่........................
รวม.................แห่ง
๑. ชื่อคลังน้ามัน..........................................................จังหวัด......................................................
หมายเลขถัง....................., ......................, ......................, ......................, .......................
๒. ชื่อคลังน้ามัน..........................................................จังหวัด......................................................
หมายเลขถัง....................., ......................, ......................, ......................, .......................
๓. ชื่อคลังน้ามัน..........................................................จังหวัด......................................................
หมายเลขถัง....................., ......................, ......................, ......................, .......................

ลงชื่อ...................................................
(
)
ต้าแหน่ง..............................................
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กรมธุรกิจพลังงาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่
แบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ
แบบแจ้งเลขที่..............................
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
รับวันที.่ .....................................
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
ชื่อผู้ค้าน้้ามัน

 บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  อื่นๆ (ระบุ)............................ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...........................
ชื่อ.........................................................................................................
ประเภทผู้ค้าน้ามัน  มาตรา 7  มาตรา 10  อื่นๆ .............

ส้านักงานแห่งใหญ่

ตังอยู่เลขที่.................... หมู่ที่............. อาคาร/หมู่บ้าน............................... ห้องเลขที่..................... ชันที่.............
ตรอก/ซอย......................................... ถนน................................................. ต้าบล/แขวง......................................
อ้าเภอ/เขต......................................... จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร.............................................

น้้ามันเชื้อเพลิงทีป่ ระสงค์ ชนิดน้ามัน ...............................................................................................................................................................
จะแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................................................
และยกเลิก รายละเอียด .................................................................................................................................................................................
การได้รับความเห็นชอบ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) เลขที่..................................................................................
ใช้ได้ตังแต่วันที่................................................................ถึงวันที่..............................................................................

ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ
น้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด เป็นดังนี้
 การจ้าหน่ายน้้ามัน

 รายละเอียดผู้รับซือน้ามัน (เฉพาะกรณีทมี่ ิใช่วัตถุประสงค์ส้าหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
นอกจากการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยตรงทางทะเล)
ล้าดับที่
ชื่อผู้รับซือน้ามัน
1.
................................................................................................................................................................
2.
................................................................................................................................................................
3.
...............................................................................................................................................................
(กรณีที่มีผู้รับซือน้ามันมากกว่าทีก่ ้าหนดในแบบฟอร์มข้างต้น ให้จัดท้าใบประจ้าต่อ โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกัน)
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................................................................

 รายละเอียดการส่งออกน้ามันไปนอกราชอาณาจักร (เฉพาะกรณีวัตถุประสงค์ส้าหรับการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร นอกจากการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยตรงทางทะเล)
ล้าดับที่

ประเทศปลายทาง

1.
2.
3.

........................................................
........................................................
........................................................

ด่านศุลกากร

จังหวัด

................................................ ............................................
................................................ ............................................
................................................ ............................................

(กรณีที่มีประเทศปลายทาง หรือด่านศุลกากร มากกว่าทีก่ ้าหนดในแบบฟอร์มข้างต้น ให้จัดท้าใบประจ้าต่อ โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกัน)
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................................................................
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 การจัดหาน้้ามัน

 ผลิตหรือกลั่นเอง
 ซือจากผู้ค้าน้ามันรายอื่น (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อื่นๆ - น้าเข้าจากต่างประเทศ (ระบุประเทศ)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อื่นๆ - ซือจากกรมการพลังงานทหาร
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ .....................................................................................................................................................................................................

 การเก็บน้้ามัน

 ในโรงกลั่น
 คลังของผู้ค้าน้ามัน
 คลังที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………….………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มีการจัดเก็บเนื่องจาก …………………………………………..………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ ......................................................................................................................................................................................................

 สถานที่เก็บน้้ามัน

สถานที่เก็บแห่งที่…......... เลขที่…………..… หมู่ท…ี่ ….. ตรอก/ซอย……………………….. ถนน………………………………….
ชื่อคลัง………………………… ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต……..………………..จังหวัด……..………………..….
(กรณีที่มีสถานที่เก็บน้ามัน
รหัสไปรษณีย์……………….…….โทรศัพท์……….………….………โทรสำร…………………………….
มากกว่าที่กา้ หนดในแบบฟอร์ม
หมำยเลขถัง………………………..………ขนำดควำมจุถัง…………………………………… ลิตร
ให้จัดท้าใบประจ้าต่อ โดยมี
รายละเอียดเช่นเดียวกัน)
หมำยเลขถัง…………………………..……ขนำดควำมจุถัง…………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………..……ขนำดควำมจุถัง…………………………………… ลิตร
สถานที่เก็บแห่งที่…......... เลขที่…………..… หมู่ท…ี่ ….. ตรอก/ซอย……………………….. ถนน………………………………….
ชื่อคลัง………………………… ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต……..………………..จังหวัด……..………………..….
รหัสไปรษณีย์……………….…….โทรศัพท์……….………….………โทรสำร…………………………….
หมำยเลขถัง………………………..………ขนำดควำมจุถัง…………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………..……ขนำดควำมจุถัง…………………………………… ลิตร
หมำยเลขถัง…………………………..……ขนำดควำมจุถัง…………………………………… ลิตร
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ ......................................................................................................................................................................................................

 การขนส่งน้้ามัน

(1) จากแหล่งจัดหา………………………………….........……….. ไปยังคลังน้ามัน………………………......………………….………….
โดยทาง  รถยนต์  เรือ  ท่อ  อื่นๆ (ระบุ) ……………..............…………………….......….
(2) จากคลังน้ามัน………………………………….......……….….. ไปยังลูกค้า……………......……………………….……..………………
โดยทาง  รถยนต์  เรือ  ท่อ  อื่นๆ (ระบุ) ……………….….......…….............…………….
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ ......................................................................................................................................................................................................
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 อื่นๆ
(ระบุรายละเอียดอื่นๆ
ที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง และยกเลิก)

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ตังแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ (กรณีที่ประสงค์จะก้าหนดช่วงวันทีข่ อรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ ......................................................................................................................................................................................................
1. ผู้ค้าน้ามันที่ ป ระสงค์ เปลี่ย นแปลงชื่อ ประเภทผู้ค้าน้ามัน และสถานที่ตังส้านัก งานแห่ งใหญ่ หากเป็ นผู้ค้าน้ามันที่ ได้รับ อนุมัติ
การลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ามันเชือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ
ความเห็นชอบ ลักษณะและคุณภาพของน้ามันเชือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ้าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ามันเชือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและ
คุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลัง งานก้าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้แบบค้าขอ
เปลี่ย นแปลงการลงทะเบี ย น ตามแบบ ธพ.อ 2-2 เท่า นัน ไม่สามารถแจ้ งเปลี่ย นแปลงโดยใช้แ บบ ธพ.ค 411-1 ได้ และหากเป็ น
ผู้ค้าน้ามันที่ไม่ได้ลงทะเบี ยนเป็ นผู้ยื่นแบบแจ้ง หรือแบบรายงานทางอิ เล็กทรอนิกส์ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
โดยให้ยื่น ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
2. ผู้ค้าน้ามันไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และรายการลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เ ป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนด หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจะต้องขอรับความเห็นชอบใหม่
3. ผู้ค้า น้า มัน ที่ป ระสงค์ จ ะยกเลิก การผลิต หรือ การจ้ า หน่ า ย ต้อ งแจ้ งเป็ นหนังสือ ต่อ อธิบ ดี ก รมธุรกิจ พลังงาน โดยให้ ยื่น หนั งสื อ
พร้อมหนังสือรับรองฉบับจริงที่ต้องการยกเลิก ณ ศูนย์บริการธุ รกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอความเห็นชอบ
1. เอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 411-1
2. เอกสารทางเทคนิค ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 411-1
การรับผลการพิจารณา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบ โดยทาง

 ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ โดยได้ แ นบซองและใบตอบรั บ (ใบเหลื อ ง) ที่ จ่ า หน้ า ชื่ อ และที่ อ ยู่ ไ ว้อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มติ ด แสตมป์
ส้าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามอัตราของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด มาพร้อมนีแล้ว

 รับด้วยตนเอง โดยขอให้แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ............................................................................................
(หากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม ารั บ เอกสารด้ ว ยตนเอง แต่ ม อบอ้ า นาจให้ ผู้ อื่ น มารั บ ผลการพิ จ ารณาแทน ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและ
ติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด)

1. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ กรมธุ รกิ จพลั งงานเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Data Privacy) ส้ าหรับการแจ้ งเพิ่ มเติ ม
เปลี่ ยนแปลง และยกเลิ ก รายละเอียดการได้ รับ ความเห็ นชอบลั ก ษณะและคุณ ภาพของน้้า มันเชื้ อเพลิ งเฉพาะส่ วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดเท่านั้น
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่ก้าหนดไว้ในแบบแจ้ง ถูกต้อง
และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
(ประทับตรำนิตบิ ุคคล)
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอำนำจลงนำม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
1. เอกสารยืนยันตัวตน
1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง
(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ้าเป็นและต้องการส้าเนาเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท้าส้าเนาดังกล่าวขึนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท้าส้าเนาเอกสารนัน)
แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอพร้อมลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(2) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอ้านาจให้ผู้อื่นลงนามแทน
ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและติ ด อากรแสตมป์ ต ามรายตั ว บุ ค คลที่ รั บ มอบอ้ า นาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง
(1) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติ บุคคล จากส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ
ส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การได้ รับ ความเห็ น ชอบ และข้ อมู ล ในหนั ง สื อรับ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลดั งกล่ า วต้ องเป็ น ปั จ จุ บั น
พร้ อ มกรรมการผู้ มี อ้ า นาจลงนามรั บ รองส้ า เนาถู ก ต้ อ งและประทั บ ตราบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น (ถ้ า มี )
จ้านวน 1 ชุด ในกรณีที่เป็นส้านักงานผู้แทนให้ส่งส้าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าว
ของกระทรวงพาณิ ชย์ ตามพระราชบั ญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมผู้ มีอ้านาจ
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) กรณี ที่กรรมการผู้มีอ้านาจติดต่อด้วยตนเองให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ้าเป็นและ
ต้องการส้าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้จัดท้ าส้าเนาดังกล่าวขึนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดท้าส้าเนาเอกสารนัน) แต่หากกรรมการผู้มีอ้านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
และกรณีที่กรรมการผู้มีอ้านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส้าคัญคนต่างด้าว
หรือใบอนุญาตท้างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(3) หากกรรมการผู้มีอ้านาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอ้านาจ
ให้ ผู้ อื่ น ลงนามแทน ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจและติ ด อากรแสตมป์ ต ามรายตั ว บุ ค คลที่ รั บ มอบอ้ า นาจ
คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
ในกรณีที่ผู้มอบอ้านาจเป็นคนต่า งด้าว ให้ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส้าคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตท้างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
1.3 กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง
(1) ส้าเนาหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถู กต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้าเนาเอกสารส้าคัญแสดงการด้าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ้านาจ
ลงนามรั บ รองส้ า เนาถู ก ต้ อ งและประทั บ ตราวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (ถ้ า มี ) จ้ า นวน 1 ชุ ด (กรณี มี ก ารต่ อ อายุ
วิสาหกิจชุมชน)
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(3) ส้าเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด หรือส้าเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ้านาจกระท้าการแทนวิสาหกิจชุมชน
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(4) กรณีที่ผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
(หากจ้ า เป็ น และต้ องการส้ าเนาเอกสาร พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท้ าส้ า เนาดั งกล่ าวขึนเอง โดยไม่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ท้ า ส้ า เนาเอกสารนั น) แต่ ห ากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(5) ส้าเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนด้าเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอ

เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง และยกเลิ ก รายละเอี ย ดการได้ รั บ ความเห็ น ชอบลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของ
น้ามันเชือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด และลายเซ็นของผู้เข้าร่ วมประชุม
ซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทังหมด พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(6) หากผู้ มีอ้านาจไม่ล งนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่ม อบอ้านาจให้ ผู้อื่น
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสื อมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
1.4 กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง
(1) ส้าเนาใบส้าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์
(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(2) ส้าเนาหนังสือแต่งตังหรือรายงานการประชุมแต่งตังผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม
รับรองส้าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(3) กรณี ที่ ผู้ มี อ้านาจกระท้ าการแทนสหกรณ์ ติ ด ต่ อด้ ว ยตนเองให้ น้ าบั ต รประจ้ าตั วประชาชนตั วจริงมาแสดง
(หากจ้ า เป็ น และต้ องการส้ าเนาเอกสาร พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท้ าส้ า เนาดั งกล่ าวขึนเอง โดย ไม่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการจั ด ท้ า ส้ า เนาเอกสารนั น) แต่ ห ากผู้ มี อ้ า นาจไม่ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ให้ ส่ ง ส้ า เนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ้านาจ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
(4) ส้ า เนารายงานการประชุ ม ของสหกรณ์ ที่ ม ติ เห็ น ชอบให้ ส หกรณ์ ด้ า เนิ น การยื่ น แบบแจ้ ง เพื่ อ ขอ เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ ย นแปลง และยกเลิ ก รายละเอี ย ดการได้ รับ ความเห็ น ชอบลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของน้ ามั น เชื อเพลิ ง
เฉพาะส่ วนที่ ไม่ เป็ น ไปตามที่ กรมธุ รกิจ พลั งงานก้าหนด พร้อมผู้ มี อ้านาจลงนามรับ รองส้ าเนาถูกต้ องและ
ประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด
(5) หากผู้ มีอ้านาจไม่ล งนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่ม อบอ้านาจให้ ผู้อื่น
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ้านาจ คนละ 30 บาท
ตามประมวลรัษ ฎากร หมวด 6 เรื่อ ง อากรแสตมป์ พร้อ มส่ งส้ า เนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนและส้ า เนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจที่ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวนคนละ 1 ชุด
2. เอกสารทางเทคนิค
2.1 กรณี เพิ่ ม เติ ม แหล่ ง จั ด หาน้้ า มั น โดยการจั ด ซื้ อ จากผู้ ค้ า น้้ า มั น ในประเทศรายอื่ น ยกเว้ น การจั ด ซื้ อ จาก
กรมการพลังงานทหารและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ส่ง
รายละเอียดเลขที่และวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) ของผู้ค้าน้ามัน
(แหล่งจัดหา) ที่จะจ้าหน่ายน้ามันให้แก่ผู้ค้าน้ามันที่ ขอความเห็นชอบในวัตถุประสงค์นัน พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร จ้านวน 1 ฉบับ
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2.2 กรณีเพิ่มแหล่งจัดหาน้้ามัน โดยการจัดซื้อจากกรมการพลังงานทหาร ให้ส่ง
หนังสือจากกรมการพลังงานทหารถึงกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความประสงค์ที่จะจ้าหน่ายน้ามันให้แก่ผู้ค้าน้ามัน
ที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง จ้านวน 1 ฉบับ
2.3 กรณีเพิ่มเติมสถานที่จัดเก็บน้้ามัน หรือสถานที่ผลิตน้้ามัน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ให้ส่ง
ส้าเนาสัญ ญาเช่า หรือส้าเนาหนั งสือยินยอมให้ผู้ค้าน้ามันที่ขอความเห็นชอบใช้สถานที่และถังเก็บน้ามัน หรือ
สถานที่ผลิตน้ามัน พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
2.4 กรณีแจ้งเพิ่มรายชื่อผู้รับซื้อน้้ามัน หรือเพิ่มประเทศปลายทางที่มีการส่งออกน้้ามัน ส้าหรับวัตถุประสงค์เพื่อ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ส่ง
(1) รายละเอียดขันตอนการควบคุมการขนส่ งน้ามัน จากต้น ทางไปยังปลายทาง พร้อมลงนามรับ รองเอกสาร
จ้านวน 1 ฉบับ
(2) รายละเอียดด่านศุลกากร/จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่อนปรน/จุดผ่านแดนชั่วคราว และจังหวัดที่จะส่งน้ามัน
ออกไปนอกราชอาณาจักร แยกตามประเทศปลายทาง พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จ้านวน 1 ฉบับ
(3) ส้าเนาหลักฐาน หรือเอกสารข้อตกลงการซือขาย หรือส้าเนาใบสั่งซือน้ามัน หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยัน
ความประสงค์ของคู่ค้าในต่างประเทศที่จะจัดซือน้ามันจากผู้ค้าน้ามันที่ ขอความเห็นชอบ โดยต้องมีชื่อและ
ต้าแหน่ งของผู้ที่ ลงนามในเอกสารอย่ างชัด เจน (ส้ าหรับ กรณี ที่ ผู้ค้าน้ ามั น ไม่ ได้ จ้ าหน่ ายน้ ามั น ให้ กับ คู่ ค้ า
ในต่างประเทศโดยตรง แต่จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าน้ามันรายอื่นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ ส้าเนาหนังสือสั่งซือ
จากผู้ค้าน้ามันรายอื่นส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
2.5 กรณี แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อผู้รับซื้อน้้ามัน ส้าหรับวัตถุประสงค์การน้าไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้กับ
เครื่องยนต์ดีเซล (น้้ามันดีเซล และไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน) หรือ การน้าไปใช้ในการ
อื่นนอกเหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน (น้้ามันเบนซิน น้้ามันแก๊สโซฮอล์ และน้้ามันเบนซินพื้นฐาน)
หรือ การน้าไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง (น้้ามันเตา) หรือ การน้าไปใช้ในการ
อื่นนอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิง (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) หรือ การน้าไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้
เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนหรือแสงสว่าง (น้้ามั นก๊าด) หรือการน้าไปใช้กับเรือเดินทะเล (น้้ามันดีเซล และ
น้้ามันเตา) ให้ส่ง
ส้ า เนาหลั กฐาน หรือเอกสารข้อ ตกลงการซื อขาย หรือ ส้ า เนาใบสั่ งซื อน้ ามั น หรือเอกสารอื่ น จากผู้ ใช้ น้ า มั น
ที่สามารถใช้ยืนยันความประสงค์ ที่จะจัดซือน้ามันจากผู้ค้าน้ามันที่ ขอความเห็นชอบ โดยต้องระบุรายละเอียด
วิ ธี ก ารน้ า ไปใช้ งานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการน้ า ไปใช้ และต้ อ งมี ชื่ อ และต้ า แหน่ ง ของผู้ ที่ ล งนามในเอกสาร
อย่างชัดเจน (ส้าหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ามันไม่ได้จ้าหน่ายน้ามันให้กับผู้ใช้น้ามันโดยตรง แต่จ้าหน่ายผ่านผู้ค้ าน้ามัน
รายอื่นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ ส้าเนาหนังสือสั่งซือจากผู้ค้าน้ามันรายอื่น ส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อม
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
2.6 กรณี แจ้ งเพิ่ม รายชื่ อผู้ รับ ซื้ อน้้า มัน ส้ าหรับ วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อการน้าไปใช้ กั บ ยานพาหนะที่ ส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ส่ง
ส้าเนาหนังสือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่แสดงความประสงค์ ที่จะจัดซือน้ามันจากผู้ค้าน้ามันที่ ขอความเห็นชอบ
โดยต้องมีชื่อและต้าแหน่งของผู้ที่ลงนามในเอกสารอย่างชัดเจน (ส้าหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ามันไม่ได้จ้าหน่ายน้ามันให้กับ
ผู้ใช้ น้ ามั น โดยตรง แต่ จ้าหน่ ายผ่านผู้ ค้าน้ ามัน รายอื่ น จะต้ องส่ งเอกสารเพิ่ มเติ ม คือ ส้ าเนาหนั งสื อสั่ งซือจาก
ผู้ค้าน้ามันรายอื่นส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด
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2.7 กรณีแจ้งเพิ่มปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามัน ส้าหรับวัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวกับการน้าไปใช้ตามโครงการ หรือนโยบายของ
รัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบเครื่องยนต์ ให้ส่ง
ส้าเนาหนังสือจากผู้ด้าเนินโครงการรัฐบาล งานวิจัย หรืองานทดสอบเครื่องยนต์ที่แสดงความประสงค์ ที่จะจัดซือ
น้ามันจากผู้ค้าน้ามันที่ขอความเห็นชอบ โดยต้องมีชื่อและต้าแหน่งของผู้ที่ลงนามในเอกสารอย่างชัดเจน (ส้าหรับ
กรณีที่ผู้ค้าน้ามันไม่ได้จ้าหน่ายน้ามันให้กับผู้ใช้น้ามันโดยตรง แต่จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าน้ามันรายอื่นจะต้องส่งเอกสาร
เพิ่มเติม คือ ส้าเนาหนังสือสั่งซือจากผู้ค้าน้ามัน รายอื่นส้าหรับการจ้าหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองส้า เนา
ถูกต้อง จ้านวน 1 ชุด

เลขที่................

แบบ ธพ.ค 412-1

แบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
ชื่อผู้ค้าน้้ามัน...........................................................................................................................................
หนังสือรับรองการให้ความความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด (แบบ ธพ.ค 412) เลขที่.......................................................................
ชนิดน้้ามัน .............................................................................................................................................
วัตถุประสงค์.............................................................................................................................................
1. ……(หัวข้อที่เปลี่ยนแปลง)…………………เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้......................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..............................................................ถึงวั นที่ .........................................................................
2. ……(หัวข้อที่เปลี่ยนแปลง)…………………เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้......................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..............................................................ถึงวันที่ .........................................................................

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
ประทับตรำกรมธุรกิจพลังงำน
วันที่ ............................................
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แบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจ้าหน่าย และยอดคงเหลือของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด

เฉพาะเจ้าหน้าที่

เลขที่รับ......................
วันที่............................
เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจ้าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ามันเชือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
บริ ษั ท ……………………………………… ขอรายงานปริม าณการจั ด หา การจ้ า หน่ า ย และยอดคงเหลื อ ของน้ ามั น เชื อเพลิ งที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด ประจ้าเดือน…………...…...……. พ.ศ. ….......…....
ของน้ามัน…………....………..... ตามหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) เลขที่ ……….…. , ……….…. , ……….…. ดังนี
รายการ
ปริมาณรวม (ลิตร)
1. ปริมาณน้ามันคงเหลือ ณ วันที่ 1 ของเดือน
………………………..
2. ปริมาณจัดหาทังหมด
ชื่อผู้จ้าหน่ายให้
ปริมาณ (ลิตร)
หมายเหตุ
2.1 จากการกลั่นหรือผลิตเอง
1. ......................................... ............................. ............
2.2 จากการน้าเข้าจากต่างประเทศ
1. ......................................... ............................. ............
2. ………………………………….. ………………………..
…………
2.3 จากการซือจากผู้ค้าน้ามันรายอื่น
1. ......................................... ............................. ............
………………………..
2. ………………………………….. ………………………..
…………
3. ปริมาณจ้าหน่าย และที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ชื่อผู้รับซือ
ปริมาณ (ลิตร)
หมายเหตุ
3.1 ...................................................... 1. ......................................... ............................. ............
2. ………………………………….. ………………………..
…………
3.2 ...................................................... 1. ......................................... ............................. ............
………………………..
2. ………………………………….. ………………………..
…………
4. ปริมาณจ้าหน่ายทีไ่ ด้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ
ปริมาณ (ลิตร)
หมายเหตุ
(กรณีการส่งออกโดยตรงทางทะเล) และปริมาณที่ใช้ในกิจการของตนเอง
4.1 .....................................................................................................
......................
..........
………………………..
4.2 .....................................................................................................
......................
..........
5. ส่วนเกิน / ส่วนขาด จากการท้างาน
………………………..
6. ปริมาณน้ามันคงเหลือ ณ วันสินเดือน
………………………..
หมายเหตุ : 1) ช่องหมายเหตุปริมาณให้กรอกตัวเลข 0 หรือ 1 โดย
0 หมายถึง ปริมาณที่รายงานเป็นปริมาณ ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรือ 86 องศาฟาเรนไฮต์
1 หมายถึง ปริมาณที่รายงานเป็นปริมาณการจ้าหน่ายที่ระบุในใบแจ้งหนี/ใบส่งสินค้า/ใบก้ากับภาษี
2) การรายงานปริมาณจัดหาในข้อ 2 กรณีการน้าเข้าจากต่างประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศและแยกปริมาณทีจ่ ัดหามาเป็นรายประเทศ
3) การรายงานปริมาณจ้าหน่ายในข้อ 3 ให้แยกปริมาณตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบซึ่งระบุอยู่ในแบบ ธพ.ค 412 และกรณีที่
มีการจ้าหน่ายน้ามันออกไปนอกราชอาณาจักร ให้รายงานเลขที่ใบขนส่งสินค้าขาออกทุกใบ โดยใช้แบบ ธพ.ค 413 หน้า 2
4) ปริมาณที่ใช้เป็นวัตถุดิบในข้อ 3 หมายถึง ปริมาณที่มีการจ้าหน่ายในวัตถุประสงค์ส้าหรับ เตรียมไว้เพื่อจ้าหน่าย โดยให้รายงานเฉพาะ
ปริมาณน้ามันเชือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดที่น้าไปใช้ผลิต
เป็นน้ามันเชือเพลิงส้าเร็จรูป และให้ระบุในช่องชื่อผู้รับซือว่า “น้าไปผลิตเป็นน้ามันเชือเพลิงส้าเร็จรูป”
5) ผู้ค้าน้ามันสามารถรายงานข้อมูลของน้ามันชนิดเดียวกันที่มีลักษณะและคุณภาพเหมือนกันไว้ในตารางเดียวกันได้ โดยในข้อ 3 ให้ระบุ
วัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองและรายงานปริมาณที่จ้าหน่ายไปในแต่ละวัตถุประสงค์
6) การรายงานปริมาณน้ามันที่จ้าหน่ายที่ได้รับการยกเว้น ให้ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบในข้อ 4 ให้ระบุกิจกรรมที่ใช้และปริมาณที่ใช้
ไปในแต่ละกิจกรรม
7) ผู้ค้าน้ามันสามารถขยายช่องได้ตามความเหมาะสม หากรายการที่ต้องกรอกมีมากกว่าช่องว่างที่ก้าหนดในตาราง แต่จะต้องคงรูปแบบ
ตารางไว้เหมือนเดิม
ลงชื่อ..........................................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.........................................)
ต้าแหน่ง.....................................
วันที่...........................................

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอ้านาจลงนาม ลงชื่อ..........................................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.........................................)
(.........................................)
ต้าแหน่ง.....................................
ต้าแหน่ง..................................... (ประทับตรานิติบุคคล)
วันที่...........................................
วันที่............................................
(ถ้ามี)
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แบบรายงานเลขที่ใบขนส่งสินค้าขาออก
ชนิดน้ามัน

เลขที่ ธพ.ค 412

ชื่อผู้รับซือ

ประเทศปลายทาง

เลขที่ใบขนส่งสินค้าขาออก

.................. ......................... 1. ............................... ............................... .................. , ................ , ...............
2. ............................... ............................... .................. , ................ , ...............
3. ............................... ............................... .................. , ................ , ...............
หมายเหตุ : 1) กรณี ผู้ รับ ซื อรายเดี ยวกัน มีเลขที่ใบขนส่งสิน ค้าขาออกมากกว่า 1 เลข ให้ เขียนรายการเลขที่ ใบขนส่ งสิน ค้ า
ขาออกต่อกัน โดยเขียนคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
2) ผู้ ค้ า น้ ามั น สามารถขยายช่ อ งได้ ต ามความเหมาะสม หากรายการที่ ต้ อ งกรอกมี ม ากกว่า ช่ อ งว่ า งที่ ก้ า หนด
ในตาราง แต่จะต้องคงรูปแบบตารางไว้เหมือนเดิม

ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.....................................................)
ต้าแหน่ง...................................................
วันที่.........................................................
(ประทับตรานิติบุคคล)
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.....................................................)
ต้าแหน่ง...................................................
วันที่.........................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอ้านาจลงนาม
(.....................................................)
ต้าแหน่ง...................................................
วันที่.........................................................

